З метою полегшення отримання
послуг у сферах державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень,
державної
реєстрації
юридичних
осіб
та
громадських
формувань
для
громадян,
Міністерством
юстиції
України
впроваджено електронні сервіси.

За допомогою загальної частини
кабінету можна здійснити наступні дії:

Ще один сервіс Мін’юсту - це «Онлайн
будинок
юстиції»
(за
посиланням
(http://online.minjust.gov.ua).

Шукати інформацію у державних
реєстрах України;
Отримати
документи
з
державних реєстрів Міністерства
юстиції України в режимі on-line;

Для
того,
щоб
скористатися
сервісами Мін’юсту потрібно лише
зайти на офіційний сайт «Кабінет
електронних сервісів» за посиланням
https://kap.minjust.gov.ua/ та вибрати
необхідний розділ.

Реєструватися
в
державних
реєстрах
України
в
електронному вигляді;

Вхід можливий з використанням:

Брати участь в електронних
торгах арештованим майном;

 адреси електронної пошти (для
входу
використовується
обліковий
запис mail.gov.ua);
 електронного цифрового підпису
(для входу використовується обліковий
запис mail.gov.ua та ЕЦП);
 BankID (альтернативний спосіб
входу за допомогою номера банківської
карти. Наразі знаходиться на етапі
тестової експлуатації).

Користуватися
електронними
системами
звітності
тим
особам,
які
здійснюють
спеціалізовану
професійну
діяльність;
Шукати законодавчі документи,
шаблони (зразки) документів,
посилатися
на
різні
інформаційні джерела.

Вхід можливий лише з використанням
адреси електронної пошти. За допомогою
цього сайту можливо:
отримати повторні документи
про державну реєстрацію актів
цивільного стану: свідоцтва про
народження, шлюб, розірвання
шлюбу, смерть, зміну імені, а
також
відповідні
витяги
з
Державного
реєстру
актів
цивільного стану громадян;
здійснити державну реєстрацію
громадської
організації
зі
статусом юридичної особи;
скористатися
послугою
«Соціальний
ліфт»
(можна
переглянути актуальні вакансії та
відправити резюме).

КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ

Звертаємо увагу, що Міністерством
юстиції України запроваджено сервіс
моніторингу SMS-Маяк (за посиланням
http://smsmayak.com.ua).

Головне територіальне управління
юстиції у Херсонській області

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Електронні сервіси
Міністерства
юстиції України

Адреса: 73000, м. Херсон,
вул. Потьомкінська, 42/14

Сервіс відстежує будь-які зміни, що
відбуваються
з
нерухомістю
в
Державному реєстрі речових прав на
нерухоме
майно
та
надсилає
інформацію про них смс-повідомленям,
електронною поштою чи до особистого
кабінету.

Телефон: (0552) 26-37-25

КОМІСІЇ!

Офіційна електронна адреса:

Дані сервіси забезпечують
отримання послуг без контакту
з представниками влади.

info@ks.minjust.gov.ua
Офіційний веб-сайт: http://justks.gov.ua
Skype: kherson.just
Facebook:
https://www.facebook.com/khersonjust
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